
Porozumienie nr ..................... 
 

Zawarte w dniu …………/……………/…………… pomiędzy gminą Dąbrowa Górnicza reprezentowaną przez Dyrektora 

Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej mgr Urszulę Zamarło, działającego na 

podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, zwanego w treści porozumienia 

„Usługodawcą”, a Panem/Panią ...................................................................................................... 

zamieszkałym(ą) w Dąbrowie Górniczej przy ul. ...................................................... - rodzicem (prawnym 

opiekunem) dziecka  

 

........................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko dziecka) 

legitymującym się dowodem osobistym seria …………………. nr................................................................................ 

wydanym przez  ................................................................................................................................................  

zwanym w treści porozumienia „Usługobiorcą”. 

§ 1 
 
Porozumienie zostaje zawarte na podstawie Uchwały nr XXXVI/758/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie 

Górniczej z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa 

Górnicza oraz Zarządzenia nr 8/2020 Dyrektora Przedszkola nr 29 z Oddziałami Przedszkolnymi w Dąbrowie 

Górniczej z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu. 

 

§ 2 
 
W czasie pobytu dziecka Usługobiorcy w przedszkolu Usługodawca  zobowiązuje się do zapewnienia mu 

wyżywienia*:   jeden posiłek, dwa posiłki, trzy posiłki 

 
§ 3 

1. Usługobiorca zobowiązuje się do pokrycia: 

Kosztu surowców* śniadania -  2,50 zł  za dzień     
  obiadu -  3,70 zł za dzień 
  podwieczorku -  1,80 zł za dzień 
 

w łącznej kwocie -  ………………………….zł za dzień 

*zaznaczyć właściwe 

 
2. Opłaty w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad wymiar 5 

godzin, w którym przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. 

 

                     

  

3. Opłatę, o której mowa w § 3 pkt 2 wnoszą rodzice dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym do 

końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.    

     

§ 4 

 

1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata określona w § 3 pkt 1 ulega pomniejszeniu za 

każdy dzień. 

 
2. Opłata określona w § 3 pkt 2 jest rozliczana na podstawie godzin wykorzystanych w danym miesiącu. 

 
3. Opłata za godziny przekraczające wymiar 5 godzin, w którym przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę są rozliczane do 15 dnia następnego miesiąca. 
 

4. Pomniejszenie opłaty następuje w formie odpisu w następnym miesiącu, a w przypadku braku możliwości 

dokonania takiego odpisu, dokonuje się jej wpłaty na konto bankowe Usługobiorcy.  



 

5. Nadpłaty pozostałe po wygaśnięciu/rozwiązaniu porozumienia są zwracane rodzicom (prawnym 

opiekunom) na konto bankowe 30 dni od zakończenia umowy.  

 
§ 5 

 
1. Usługobiorca zobowiązuje się regulować należności określone w § 3 pkt 1 i 2 porozumienia,  miesięcznie z 

góry, do 15 dnia  każdego miesiąca. Opłaty należy uiścić przelewem na wyznaczone konta przedszkola:  

 

Opłata za pobyt dziecka (§ 3, pkt 2):  26 1560 0013 2557 1241 0563 0001 

Opłata za  wyżywienie:    15 1560 0013 2557 1241 0563 0005 

 

 
§ 6 

 
1. Usługobiorca może rozwiązać porozumienie z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia, 

przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

2. Usługodawca może rozwiązać porozumienie bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli usługobiorca 

zalega z należną opłatą za jeden pełny okres płatności. 

 
§ 7 

 
Porozumienie zostaje zawarte na czas od 1 września 2020 roku do  30 czerwca 2021 roku. 
 

§ 8 
 
Każda zmiana w porozumieniu wymaga zawarcia, za zgodą obu stron, aneksu w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 9 
 
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd  Rejonowy w 
Dąbrowie Górniczej. 
 

§ 10 
 
Porozumienie zostaje sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. 

( podpis Usługobiorcy – rodzica) (podpis Usługodawcy – dyrektora) 

 

        ………………………………………………………………………..( podpis drugiego rodzica) 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

W związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz.100 z późn. zmianami) 
oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (RODO) wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych do celów 
związanych z pobytem mojego dziecka w przedszkolu. 

 

……………………………………………………………………………..  

( podpis Usługobiorcy – rodzica)  

 


